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 *زادهبيدآبادی، و علی کرامت، فرشيد اشراقی، فرهاد شيرانی يائيده محدثه ضيس
 2/4/2999: تاريخ پذيرش          2/9/2992 :تاريخ دريافت

  دهيچک
 انتخاب ييغذا تيامن عدم طيشرا در است كه مردم هايواكنش از يا مجموعه ايمقابله يهاراهبرد

در چنين  که هاستراهبردهمين  از يکي کمترمرجح و متيق ارزان يغذاها خوردن .شوند يم اجرا و
 قيتحق ،راهبرد نيا تياهم به توجه با. دارد تيعموم خانوارها ميان در نروي آوردن بدا شرايطي،

 يخانوارها از سوي ايمقابله يراهبرد آن در قالب انتخاب بر مؤثر عوامل حاضر در پي شناسايي
ص اشخام با يمستق ةق مصاحبياز طراز يها و اطالعات مورد نداده. بود گرگان شهرستان ييروستا

و  يآورگرد 2992 تابستان و بهار درنفر  262به حجم  يادر نمونهخانوار  يغذا سازيمسئول آماده
 يعوامل که ددا نشان جينتا. گيري شدبهره يا چندجمله تيالج مدلاز  ،هاهل داديه و تحليتجز براي
 بودن شاغل بازار، تا روستا ةفاصل بودن، کشاورز همسر، التيتحص سطح ساالنه، درآمد مانند

                                                             
اقتصاد کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعيي گرگيانن نويسيندس مسيئول و ع يو       ةآموختترتيب، دانشبه *

 ن(f_eshraghi@yahoo.com)هيئت علمي گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه عليوم کشياورزي و منيابع طبيعيي گرگيان      
اه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگانن و ع و هيئت علمي گيروه  ع و هيئت علمي گروه اقتصاد کشاورزي دانشگ

 .  اقتصاد کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
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 يهاغذا مصرف»ة مقابل راهبرد انتخاب بر خانوار ياع ا از يکي يماريب و ،خانوار سرپرست
 .ندمؤثر متيق ارزان و کمترمرجح

 گرگان ،مناطق روستايي، يبيت ترتيمدل الج ،ييت غذايعدم امن ،ايمقابله هايراهبردشاخص  :ها دواژهيکل
 .(شهرستان)

*** 

 يزندگ يبرابه منابع غذايي در هر زمان  دهر فر يابيدستاز  است عبارت( 2)ييغذات يامن
تاريخ سياسي و اجتماعي كشورها نشان  ةمطالع .(World Bank, 1986) سالم و فعال

 و ياجتماع يها يناآراماز جمله  دهد كه گذشته از تهديدات خارجي، عوامل ديگري مي
شديد  يريپذ بيآسثباتي و  د كه موجب بيننيز وجود دار ياقتصاد يها يداريناپاو  ياسيس

جمله عواملي است كه  ناامني غذايي از. (6: 2992، يائيض) دنشو يك نظام سياسي مي
اجتماعي را به مخاطره  -امنيت ملي يك نظام سياسي ،هاي حياتي و در نتيجه تواند ارزش مي

در هر  ،كه كم و كيف آن استيك سياست امنيت ملي  ييت غذاياست امنيس. بيندازد
يك سطح  ةعرض .كند مقدار عرضه و كيفيت كاالي عمومي امنيت ملي را تعيين مي ،كشور
. (6: 2992، يائيض) استامنيت غذايي  ةامنيت ملي مستلزم تدارك سطح بهين ةبهين
 شماربه ييت غذايمسائل در مطالعات امن نيتر مهماز  يکي وضعيت امنيت غذايي( 2)يريگ اندازه
که  ،شده است گيريگوناگون بهره يها از روش براي برآورد امنيت غذايي، تاکنون .درو يم

 يمقدار کالر يريگ اندازه، (9)افراد يافتيدر يمقدار کالر يريگ اندازه اند ازعبارت هاآن نيتر مهم
 اينها .(6)ايمقابله هايراهبردشاخص و  (5)ييشاخص تنوع غذا يريگ اندازه ،(4)خانوار يافتيدر

 ،جوامع مختلف ياسيو س ي، اجتماعيط اقتصاديشرا بر اساسکه  استاستاندارد  ييها روش
 بيا و معايمزا شده و البته هر كدام دارايمختلف استفاده  يدر کشورها از آنها به دفعات
 از ايمقابله هايراهبرداخص ش .(Shirani Bidabadi, 2002: 6) استخود  خاص
 نيتر مهم از. شده است يطراح ييت غذايت امنيبرآورد وضع براياست که  ييها شاخص
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، سرعت محاسبه، دقت يريگ اندازه يسادگ ايمقابله هايراهبرد شاخص هاي متمايزويژگي
 يها ر شاخصيبا سا آنمناسب  يهمبستگ همچنين، و اين شاخص درک يمناسب و سادگ
شاخص  (.2: 2992و همکاران،  بيدآبادي يرانيش) است ييت غذايامن بسيار پيچيدس

از کمبود  يدات ناشيخود را با تهد هاخانوارچگونه دهد که  ينشان ماي راهبردهاي مقابله
-و به واكنشتر شروع هاي راحتاي از واكنشمقابله يهاراهبرد. دهند يوفق م ييمواد غذا

ن يا نيتر راحت .براي خانوار بسيار سخت است هاکه اجراي آن شوند يمتر ختم سخت ييها
( 2992)و همکاران  بيدآبادي يراني، ش(2992) يائيمطالعات ض بر اساس نتايجها که راهبرد
مرجح و کمتر ياستفاده از غذا ،رنديگ يم بسيار از آن بهرهخانوارها  ،(2991) يو احمد
 يريو نه س يشکم يريباعث بروز س راهبردن ياز ا گيريبهرهاز آنجا که . است متيق ارزان
، آوردميرا از حالت آشکار به حالت پنهان در ييت غذايو مشکل عدم امن شودمي يسلول
 نةيق در زميتحق يهاتيلوواز ا را راهبردن يروي آوردن بدعلل و عوامل  يبررس توانمي
 يبرا حاضر نيزة در مطالعرو، از اين .(Shirani Bidabadi, 2002) دانست ييت غذايامن

 استفاده شده اي، از روش برآورد شاخص راهبردهاي مقابلهييت غذايت امنيبرآورد وضع
مبني بر نبود امنيت غذايي در مناطق روستايي پيشين با توجه به نتايج مطالعات كه  است

ة مطالع سژيهدف و ،(2992ضيائي، ن 2992 ،و همکاران بيدآبادي شيراني) شهرستان گرگان
ن يدر ا ييت غذايعدم امن يبه بررس پژوهش حاضر ،نيبنابرا رودن وشمار ميحاضر به
ممکن است در هر دهستان وجود داشته و  ييت غذايکه عدم امناز آنجا . پردازدميمناطق 

از لحاظ  هاج دهستانينتا ،هر دهستان ياجتماع -يط اقتصاديطبق آداب و رسوم و شرا
ک دهستان را يج ينتا توان ينم باشد،گر متفاوت يديكبا  هاراهبردتعداد و شدت استفاده از 

پنج دهستان  ره ة حاضر،مطالع رو، درن از اينبرد کارگرگان به ييکل مناطق روستا يبرا
 ،متيق ارزانمرجح و کمتر يت استفاده از غذاهايبا توجه به عموم .نظر بررسي شدندمورد 

شناخته  ييت غذايمقابله با عدم امن راهبرد نيتر مهمبه عنوان  راهبردن يا شود يمکه باعث 
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 توانرا مي راهبرد نيا بر انتخاب مؤثر يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد عوامل ييشناسا ،شود
  .دنبال كرد ييت غذايبا عدم امن مقابله براي يروشدر قالب 
 يو فرهنگ يو اجتماع يط اقتصاديبه شرا هبست اي،مقابله يهاراهبرد ،يطور کلبه
از  باشد، ييت غذايبا عدم امنمقابله  يها روشاز  يا دامنه سرنديبرگ، ممكن است درخانوار

ن ياز ا يکي .ک روز کامل بدون غذايتا گذراندن گرفته مرجح کمتر يمصرف غذاها
 ست،هاراهبردر يش از ساياستفاده از آن ب يکه فراوان ييت غذايبا عدم امن مقابله يهاراهبرد
 ن2992 ،و همکاران بيدآبادي يرانيش ن2991 ،ياحمد)مرجح است کمتر يز غذاهااستفاده ا

در مطالعات  و مورد اشاره خانوارها مورد استفادس ييغذا يهاراهبرد ،يطور کلبه(. 2992 ،يائيض
ن Mjonono et al., 2009ن2992و همكاران،  بيدآبادي يرانيش ن2991 ،ياحمد) ييت غذايامن

Ibrahim et al., 2009) ستن از، کامتيق ارزانمرجح و کمتر ياستفاده از غذا :از اندعبارت 
سازي غذا و البته آمادعزن خانوار که مسئول ) خودتان يغذا ستن ازمردان خانوار، کا يغذا
کردن از  نظر صرفکودکان خانوار،  يغذا ستن ازکا ،(پرسشنامه استسواالت  گويپاسخ
  .بودنک روز کامل بدون غذا ي و ،ک روزيدر  ييغذا سک وعدي

ت يت امنيدر برآورد وضع( CSI) ايمقابله راهبردکاربرد  يبه بررس( 2991) ياحمد
 ياکثر خانوارهاكه است  و چنين نتيجه گرفته آباد کتول پرداخته يدر شهرستان عل ييغذا

 يشتريدرصد ب ،نيهمچن نکنند يمتفاوت استفاده م ييغذا ةمقابل يهاراهبردمورد مطالعه از 
 ،(درصد 12/12) يبخش شهر چه درو ( درصد 62/95) ييبخش روستا ، چه دراز خانوارها

 يرانيش. اند دهروي آورمت يق و ارزانمرجح کمتر ياستفاده از غذا يامقابله راهبرد به
( CSI)مقابله  راهبردشاخص کاربرد »با عنوان  يا در مطالعه ،(2992)و همکاران بيدآبادي 

و منابع  يدانشگاه علوم کشاورز ين کارکنان خدماتيب ييت غذايت امنيبرآورد وضعدر 
 آن ميان،و از  انداز راهبردهاي گوناگون بهره گرفتهکارکنان  اينافتند که يدر «گرگان يعيطب

ن کاربرد يترشيبدرصد  3/33 با متيق مرجح و ارزاناي استفاده از غذاهاي کمترمقابله راهبرد
به ( Ibrahim et al., 2009) ابراهيم و همكاران .استداشته در خانوارهاي كاركنان را 
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 يشهر ةدر منطق ايمقابله هايراهبردبا استفاده از شاخص  ييت غذايت امنيوضع يبررس
ا ين منطقه يدرصد مردم ا هفتاداند که  جه گرفتهيه پرداخته و نتيجريابوجا در ن يگاواگواالدا

ار کمتر يبا شدت بس ايمقابله هايراهبردا از يو  كنندمياستفاده ن ايمقابله يها راهبرداز 
اکثر خانوارهاي مورد مطالعه  اي مورد استفاده درمقابله راهبرد ن همچنين،كنند ياستفاده م

 هاآنتوان  يم ،جهيدر نت و( درصد 15/92)است  متيق مرجح و ارزانکمتر يهااستفاده از غذا
درصد  سي که يحال در ،دكر يابيار امن ارزيبس يتيدر وضع ييت غذايامن تيوضع نظررا از 
در  ،ييت غذاياز نظر امن ،جهيو در نت كنندميد استفاده يشد ايمقابله يها راهبرده از يبق

 يبه بررس (Mjonono et al., 2009) امجونونو و همكاران .برند يسر نمبه مناسب يتيوضع
ت يد محصول در امنير توليخانوار و تأث ييت غذايط عدم امنيدر شرا ايمقابله يهاراهبرد
که از  انده و نتيجه گرفتهپرداخت( CSI) ايمقابله هايراهبردبا استفاده از شاخص  ييغذا
مرجح و کمتر يهاغذا استفاده از: از اندس خانوارها عبارتمورد استفاد يهاراهبردن يتر مهم
ساالن بزرگ يکم کردن غذا و ،ييغذا يها وعده مت، قرض گرفتن پول، کم کردنيق ارزان
مرجح و کمتر يهااستفاده از غذا ايمقابله راهبرد از ميان،که  غذا دادن به کودکان يبرا

استفاده ن يب مثبت يک همبستگي ،نيهمچن ناست شده گرفته كاربهش از همه يمت بيق ارزان
بيِلي  .اي وجود داشته استمقابله هايراهبردشاخص  يو مقدار عدد ايمقابله يهاراهبرداز 

 ةدر منطق ييت غذايت امنيبر وضع مؤثرن عوامل ييبه تع (Belay Bedeke, 2012)ِبِدك 
و با  انجام شدخانوار  221 ، مطالعه روين پژوهشيدر ا نپرداخت يوپيکرسا در شرق ات
ت يعدم امن برايو صفر  ييت غذايامن براي وجودک ي عددت با فرض ياستفاده از مدل الج

ج نشان ينتا شدند و بدين ترتيب،مشخص  ييت غذايبر سطح عدم امن مؤثرعوامل  ،ييغذا
 يمنف ةرابط ييت غذايبا امن( زن بودن)ت سرپرست خانوار يجنس و خانوار سداد که انداز

خانوار  يبرا بتواند زن سرپرست خانوارکه  است کمتر آن احتمال ن به ديگر سخن،دارد
 داراي يپول ةافت حواليدر و يمحصول زراع کل يرهايمتغ و البته جاد کنديا ييت غذايامن

 شده انجامگر مطالعات يو د گفتهپيش با توجه به مطالعات .است ييت غذايامن يرو اثر مثبت
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و  ي، اقتصادي، فردياجتماع يرهايمتغ و بررسي زمينه، مطالعة حاضر به شناسايين يدر ا
 .پرداخته استخانوارها  ييت غذايامن بر سطح عدمتأثيرگذار  يفرهنگ

 ايمقابله هايراهبردشاخص  روش محاسبة 

وجود دارد کيه از آن جمليه    ايمقابله هايراهبردشاخص  محاسبة يبرا گوناگون يهاروش
 :ر اشاره کرديز هايروشتوان به  يم
 ايمقابله يها راهبرد يمجموع وزن ةمحاسب -2 ،خانوار ايمقابله يها راهبردشمارش  -1

 يفراوان سدهند نشانوزن  در آن، که ايمقابله هايراهبرد يمجموع وزن ةمحاسب -9 و ،خانوار
 . (Hoddinot, 1999) آن استو شدت  ايمقابله راهبرد کاربرد

. است تر کامل ايمقابله راهبردهايشاخص  محاسبة ديگرنسبت به دو روش  سوم روش
شدت  باه ياول  ايمقابله يها راهبردکه به از آناست  كار عبارتن يک روش ساده انجام اي

 شودداده  9و  2 يهاوزن ترتيب،، بهشتريشدت ب باگر يد سؤاالتو به  2کمتر وزن 
(Hoddinot, 1999).  و  استکم  نظرمورد  راهبردشدت  كه دهد يمنشان  شده داده 2وزن

 با شدت کمتر ييت غذايعدم امن  طيدر شرا كند كهاستفاده مي راهبردن ياز ا وقتي خانوار
با شدت کمتر نتوانست  ايمقابله يهاراهبردخانوار با استفاده از  يوقت قرار داشته باشدن

شود  يممجبور  ،طيبا توجه به شرا ،تر سقوط کندنييبه سطح پا و ندا حفظ کخود ر طيشرا
ة در مطالع. استفاده کند 9 و 2 هايوزن و باشتر يتر و با شدت بسخت يهاراهبرداز  كه

و  ناستفاده شده است ييغذا ةمقابل يها راهبرد ةمحاسب يبرا 9و  2 يها از روش حاضر،
 .شود يدر مطالعه وزن داده م کاررفته به ييغذا ةمقابل يها راهبرد سؤاالتبه  ،9طبق روش 

استاندارد  سؤاالتطبق نمونه  ييغذا ةمقابل راهبردشاخص  ةمحاسب حاضر، قيتحق در
شامل شش  که شده  انجام يقات غذا در کشور ماليتحق يالملل نيب مؤسساتتوسط  کاررفته به

 .(Hoddinot, 1999) است ييغذا ةمقابل يهاراهبرد ةياول سؤال
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 گرگان ييمناطق روستا يخانوارها ييغذا ةمقابل يها راهبرد يمجموع وزن ةمحاسب -7 جدول

 سؤاالتبه  شده دادهوزن   راهبرد سؤاالت ةشمار

 2 مرجحکمتر يهااستفاده از غذا 2

 2 مردان خانوار يغذا ستن ازکا 2

 2 خودتان يغذا ستن ازکا 9

 2 کودکان يغذا ستن ازکا 4

 2 ک روزيدر  ييغذا سک وعديکردن از  نظر صرف 5

 9 ک روز کامل بدون غذا بودني 6

 Hoddinot, 1999 :مأخذ

 (يا چندجمله) يبيت ترتيمدل الج

 راهبيرد بير انتخياب    ميؤثر ن عواميل  ييتع يبرا ر پاسخيبا توجه به نوع متغ ة حاضر،در مطالع

 ياز الگيو  ،«اغليب ميوارد   در و ،ميوارد  يندرت، در برخي هرگز، به» ةطبق چهاردر  ايمقابله

الگيوي الجييت ترتيبيي     .ده اسيت شي ها استفاده  ل دادهيه و تحليتجز يبرا (2)يبيت ترتيالج

در وضييحي  ت يرهيا يمتغ ريتأثمنظور تعيين بهاز آن پنهان پيوسته است كه  ريمتغمبتني بر يك 

 ،و همچنيين  ميت يق ارزانميرجح و  کمتر يهااسيتفاده از غيذا   ييغذا ةمقابل راهبرداستفاده از 

ط عيدم  يشيرا پاسخ بيه  گروه  چهاردر  خانواربر احتمال قرار گرفتن هر  ريمتغ ره ريتأث سنحو

 :شود يممشخص  زيرصورت اين مدل به نشودبهره گرفته مي موجود ييت غذايامن

  
            

     
       

   ،كه در آن
 ،ميت يق ارزانميرجح و  کمتر يهااسيتفاده از غيذا   ايمقابله راهبرد ةپيوست ريمتغ  

تصيادفي  توضييحي غير  يرهيا يمتغبيردار      و شيوند بيرآورد   دبردار پارامترهايي كه بايي   

نيز عبارت خطاست كيه      ، وكند مي يريگ اندازهام را i سکنند مصرفكه ويژگي  شده مشاهده

  . اسيت  کيلجسيت داراي توزيع 
شييوس   رو،و از ايين مشياهده اسيت    رقابيل يغييك متغيير     
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اگير فيرض    .(Greenacre, 2006) نيسيت معادله اين رگرسيوني استاندارد قابل كاربرد براي 

 i خيانوار  ةمقابلي  راهبردبيانگر سطوح مختلف  ومتغيري گسسته و قابل مشاهده     كه شود

  مشياهده   رقابيل يغ، ارتبياط مييان متغيير    باشد ييت غذايدست آوردن سطح امنبهبراي 
و   

 : ديآ يمدست به زيرصورت به    از الگوي الجيت ترتيبي  مشاهده قابل ريمتغ

 
 

   
                                          

     
                                                

      
                                                       

  
   

   
                                                        

انيد از  عبيارت هيا    ، و(Greenacre, 2006) اسيت ميورد بررسيي    ةنمون سانداز n ،كه در آن

. دبيرآورد شيون   و باييد  كننيد  گسسيته را تعرييف ميي    سشد مشاهده يها پاسخكه  ييها آستانه

 :شود محاسبه مي زير ةرابط از طريقباشد،      كه احتمال اين

                                                    

 پيردازد كيه  ميي احتميال   بيه بيرآورد ايين    حتمال تجمعي، الگوي الجيت ترتيبيدر بيان ا

 توجيه  قابيل  ةنكت .دنرا به خود اختصاص ده «-2j ، 111 ،2»تر  ام يا پايين jسطح  يخانوارها

الجيت ترتيبي هاي پاسخ در الگوي  ، گروهيا چندجملهخالف الگوي الجيت اين است كه بر

نکيه  يابا در نظير گيرفتن    ،حاضر ةمطالعدر . باشند گونه ميان خود ميبيانگر سطوحي ترتيب

ميرجح و  کمتر يهااستفاده از غيذا  ايمقابله راهبرددر استفاده از  ييمناطق روستا يخانوارها

پاسيخ   «اغليب ميوارد   و در ميوارد،  ينيدرت، در برخي  هرگز، بيه »ة نيبه چهار گز متيق ارزان

ييك تيا چهيار     يها ارزشپاسخ  يها نهيگز ،بيترت، بهش شدتيب افزايبه ترت توجه با ،دهند يم

عيدد   ندرت، بهعدد يكهرگز هاي در تحليل مدل الجيت، گزينهن صورت که يدب ،رنديگ يم را

 .نيد ده يمي اختصياص  به خود را  عدد چهارو در اغلب موارد  عدد سه،موارد  ي، در برخدو

  :شود زير تصريح ميصورت الگوي الجيت ترتيبي به
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j=1…………… J 
i=1…………….n 

 :استر يز صورتاحتمال تجمعي به    ، آنكه در 

                              

 بيه الزم . اسيت توضيحي  يرهايمتغبردار ستوني     و  ،  ،    پارامترهاي  ستوني بردار   
هياي توضييحي    وابسيته اسيت و بيه متغيير     يني يب شيپي  يا طبقهبه احتمال تنها     هاست ك يادآوري
، بخيش مسيتقل                        عالوه بر ايين، قسيمت قطعيي    . گي نداردتبس

د كيه نتيايج،   دهي  و نشيان ميي   اسيت هاي پاسخ  اين ويژگي مت من ترتيبي بودن گروه. باشد طبقه مي
در ميورد انتخياب محصيوالت     قباًلن مدل يا .(Greene, 2003)است اي از خطوط موازي  مجموعه
 و (Kurukulasuriya and Mendelsohn, 2008; Hassan and Nhemachena, 2008) يزراعيي

 يق در برابر اثرات منفيتطب يها روش در قالب (Seo and Mendelsohn, 2008) انتخاب دام
MNL ازيي امت. است رفته کار به يميرات اقلييتغ

ت يي بوت و پريي الج يهيا نسيبت بيه ميدل   ( 1)
 بييش از دو  ن تعيداد يک انتخاب از بيدن احتمال كرن است که امکان مشخص يا يا جملهدو
ز يي ن يمحاسيبات  نظير  ازو  (Maddala, 1983; Wooldridge, 2002)سازد  يرا فراهم م نهيگز
 .(Tse , 1987: 8)است ساده  يمدل

ده آم 2حاضر در جدول  ةمطالع يبيت ترتيالج يمورد استفاده در الگو يرهايمتغمعرفي 

2هاي الجيت شود که در مدلياداور مي .است
R  ،باال نيست و در واقع، چندان اهميت ندارد

اهمييت بيشيتري دارنيد    ( نميايي نسييت درسيت  ) LR Statisticهاي ديگير ماننيد   بلکه آماره

 .)2991گجراتي، )
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 بر مدل الجيت ترتيبي مؤثرمعرفي متغيرهاي  -2 جدول

 تعريف  متغير متغير

TSALARY2 متغير کمي (ميليون ريال) درآمد ساالنه 

OILLNES1 بيماري يکي از اع اي خانوار 
، صيورت  نيي اارزش يک و در غيير   ،بيماريدر صورت بروز 

 صفر ارزش

HSTUDY3 ميزان تحصيالت همسر 
 نيي اارزش صيفر و در غيير    ،تير  نييپيا مقطع دبيرسيتان و   در

 يک ، ارزشصورت

VJOB_D1 صفر ، ارزشصورت نياارزش يک و در غير  ،کشاورز خانوار نوع شغل سرپرست 

JOB_D2 صفر ، ارزشصورت نياارزش يک و در غير  ،اگر شاغل باشد خانوار وضعيت شغلي سرپرست 

DISTANCE متغير کمي (کيلومتر) روستا تا بازار شهري ةفاصل 

OWSHIP1 صفر ، ارزشصورت نياارزش يک و در غير  ،اگر مالک باشد وضعيت مالکيت منزل 

HHAGE_D5 سن سرپرست خانوار 
 نييياارزش صييفر و در غييير كيلييومتري،  41-45 ةدر فاصييل

 يک ، ارزشصورت

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

 مورد مطالعه يآمار جامعة
گرگان شهرستان مناطق روستايي ساكن خانوارهاي  پژوهش حاضر دربرگيرندسآماري  ةجامع
هاي قرق، استرآباد شيمالي، اسيترآباد جنيوبي،     شهرستان داراي پنج دهستان به ناماين . است

 حاضر، در پژوهش. استنفر  229922ها  دهستان اين کل جمعيت بوده،آباد ، و روشنانجيراب
 :(Mugenda and Mugenda, 1999) ه استدست آمدة زير بهحجم نمونه با استفاده از رابط

  
    

    

 (ضريب خطا) Dکه مقدار  بوده،  = 2196Z0.95 و = 16/1D =، 15 /1p = ،15/1q آن،در كه 
بيا   .ده اسيت شي مقيدماتي محاسيبه    ةپرسشينام  91دسيت آميده از   با استفاده از اطالعات بيه 

پرسشينامه بيا اسيتفاده از     262. ديي آ يمي دست به 262( n)تعداد نمونه  ،جايگذاري اين ارقام
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ي شهرسيتان  هيا  دهستانبا حجم در  متناسباي با تخصيص  گيري تصادفي طبقه روش نمونه
دار تيأمين غيذاي    ح وري بيا زنيان خيانوار کيه مسيئول و عهيده       ةگرگان از طريق مصاحب

با توجيه بيه    استن هر دهستان داراي روستاهاي متعدد ،در اين منطقه. شدتکميل  ند،خانوار
 از هر دهستان يک روسيتا  ،ها آوري دادههاي باال براي جمع و هزينه کم و حجم نمونهوقت 

ميورد نظير    ةپرسشينام  ي ازتعيداد  ،روستا و متناسب با حجمشد صورت تصادفي انتخاب به
 . يافتن اختصاص داب

 ييغذا ةمقابل راهبردشاخص  ةج محاسبينتا
گرگان  ييمناطق روستا ياز خانوارها كدام هر يبرا ايمقابله هايراهبردشاخص  محاسبة
. است 9و مد  24 ةاني، م52/25ن يانگي، م9-96 يعدد ةاز خانوارها در فاصليامت دهندسنشان

ن است که خانوارها در يا سدهند نشان بوده و 96 عدد ازيامت نيترشيب ،جيبا توجه به نتا
مقابله  يها راهبرد نيتر سخت از ،تين وضعيقرار دارند و در ا ييت غذايعدم امنت يوضع

ج ينتا است، ک را گرفتهيوزن  «هرگز» ةنينکه گزيبا توجه به ا ،نيهمچن. کنند ياستفاده م
ت يت امنير وضعو د استفاده نکرده ايمقابله راهبردچ يکه از ه يخانوار يمحاسبات برا

 رودشمار ميبه ييغذا ةمقابل راهبرد ين مقدار مجموع وزنيکمترکه  است 9از يامت وده،ب ييغذا
(Hoddinot, 1999.)  

خانوارهياي   تعيداد  نيترشيب ،غذايي ةي مقابلها راهبرد از مياندهد که  نشان مي 9جدول 
 مصيرف غيذاهاي   راهبيرد از  (درصيد  45/26معيادل   خيانوار  222)مناطق روستايي گرگيان  

 221 ،و پي  از آن  اسيتن  رايج و بيا شيدت کمتير    راهبردي كهاند  مرجح استفاده کردهکمتر
و  انيد  غذاي زنان خيانوار اسيتفاده کيرده    ستن ازکا ايمقابله راهبرداز  (درصد 4/49)خانوار 

ي هييا راهبييرداز ، ترتيييببييهخانوارهييا  از درصييد 42/9 و ،52/25 ،21/95، 61/92 همچنيين، 
 ،غذاي کودکيان  ستن ازغذاي مردان خانوار، کا ستن ازغذايي در روز، کا سنخوردن يک وعد

 .اند و گذراندن برخي روزها بدون غذا استفاده کرده
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 گرگان ييدر مناطق روستا ييغذا ةمقابل راهبرداز هر  کنندگان استفادهدرصد  -3جدول 

 راهبرد شمارة ييغذا مقابلة  يها راهبرد تعداد خانوارها ينسب يفراوان

    مرجحکمتر يمصرف غذاها 222 45/26

    مردان يغذا از ستنکا 92 21/95

    زنان خانوار يغذا ستن ازکا 221 41/49

    کودکان يغذا ستن ازکا 49 52/25

    در روز ييغذا سک وعدينخوردن  214 61/92

    روزها بدون غذا يگذراندن برخ 26 42/9

 قيتحق يها افتهي: مأخذ   

 يبيت ترتيمدل الجبرآورد ج ينتا

مشخص  مرجحکمتر يهااستفاده از غذا ايمقابله راهبردبر انتخاب  مؤثرعوامل  ،ن مدليدر ا

ن ميدل  يي ا درصيد  21/59 بيني  درصيد پييش   كيه  دهيد  ينشان م 4جدول ج ينتا. شده است

 .است درست بودهر وابسته يشده از متغبرآورد

ي ها مدلتوان تفسيري مناسب و کاربردي از ضرايب  مي ،5با توجه به جدول همچنين، 

و  نيستهاي معمولي  يونرگرستفسير اين ضرايب مانند  ارائه كردن از آنجا كه ترتيبيالجيت 

دهد که خيلي  يمنشان  (9)نسبت برد وقفةاثر درصد متغيرهاي مستقل را بر  ،در واقع

توان نشان داد که  به توان هر ضريب مي eدست آوردن مقدار رو، با بهنيست، از اينکاربردي 

مورد نظر  x، اگر yابت از ساير متغيرها و بدون توجه به مقدار يا گزينة هر مقدار ثبه ازاي 

 ,Agresti)چقدر خواهد بود  تر کوچک xبه  تر بزرگ xيک واحد افزايش يابد، نسبت برد 

اگر درآمد  :براي متغير درآمد ساالنه خواهيم داشت 5جدول  براي نمونه، بر اساس ن(2007

افزايش يابد، با فرض ثبات ساير شرايط، احتمال ( رياليک ميليون )ساالنه يک واحد 
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 اينكه يا نتر استنهاي پايي ينهگزدرصد  94حدود ( اغلب موارددر )چهارم  ةانتخاب گزين

افزايش ( يک ميليون ريال)خانوار يک واحد  ةاگر درآمد ساالن :گونه تفسير کرد ينا توان يم

 94حدود  و باالتر( ندرتبه) دوم ةانتخاب گزينيابد، با فرض ثبات ساير شرايط، احتمال 

خانوار يک واحد  ةاگر درآمد ساالن ،در هر صورت ،بنابراين. است «هرگز» ةدرصد گزين

 . کند يمتر را انتخاب نهاي پايي ينهگزافزايش يابد، فرد به احتمال بيشتري ( يک ميليون ريال)

  متيق ارزانمرجح و کمتر يهااستفاده از غذا ايمقابله راهبرد يبيت ترتيمدل الجبراورد  جينتا -4 جدول

 بيضر اريانحراف مع ريمتغ

TSALARY2 19/1 **16/1- 

OILLNES1 26/1 **49/1 

HSTUDY3 95/1 ***96/2- 

VJOB_D1 94/1 **59/1- 

JOB_D2 26/1 ***19/1- 

DISTANCE 12/1 ***19/1 

OWSHIP1 95/1 49/1- 

HHAGE_D5 92/1 42/1- 

LIMIL_2 52/1 29/2- 

LIMIL_3 52/1 54/2- 

LIMIL_4 51/1 92/1- 

Count R2 71/33 

LR Statistic 47/17 

77/7 Prob (LR Statistic) 

 يك درصدي در سطح دار يمعن *** درصد پنج در سطحي دار يمعن **
 ق يتحق يها افتهي: مأخذ
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 ياستفاده از غذا ايمقابله هايراهبرد يبيت ترتيج مدل الجيب نتاير ضرايتفس -3 دولج

 مت يق ارزانمرجح و کمتر

 بيضر e^coefficient ريمتغ

TSALARY2 996/1 **165/1- 

OILLNES1 691/2 **499/1 

HSTUDY3 256/1 ***961/2- 

VJOB_D1 559/1 **591/1- 

JOB_D2 499/1 ***195/1- 

DISTANCE 195/2 ***194/1 

OWSHIP1 649/1 492/1- 

HHAGE_D5 621/1 426/1- 

 قيتحق يها افتهي: مأخذ

 ثباتخانوار با فرض  ياز اع ا يکي يمارياگر بکه  از آن است يحاک 5ج جدول ينتا  
احتمال  برابر 64/2 ا باالتري (ندرتبه)دوم  ةنياحتمال انتخاب گز ،فتديبط اتفاق ير شرايسا

 يکيبراي  يماريوقوع ب كه توان گفت يم سخن، گريد خواهد بودن به« هرگز» ةنيانتخاب گز
احتمال انتخاب  گذاري زياد در افزايش شدت عدم امنيت غذايي،ريتأث، با خانوار ياز اع ا

الت همسر خانوار با ياگر سطح تحص .دهد يش ميافزا درصد 64را  «هرگز»ر از يغ يا نهيگز
ا ي «ندرتبه»ة نياحتمال انتخاب گز ،ابديش يرستان افزايط از مقطع دبير شرايفرض ثبات سا

احتمال انتخاب  كه شود يچنين افزايشي باعث م ،نيبنابرا خواهد بودن درصد 26 باالتر
ش سطح يبا افزا رو،و از اين ابدي  کاهش درصد 24در هر سطحي حدود باالتر  يها نهيگز

 ييت غذايت امنيوضع ،يدست آوردن شغل مناسب و کسب درآمد اضافو به التيتحص
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شتر و درک متقابل يبا شناخت ب توانند، خانوارها مينيو همچن يابدبهبود ميخانواده 
ر يبه سطح ز ،مناسب مقابله يهاراهبردکار بردن ، با بهييت غذايط عدم امنيدر شرا يكديگر

احتمال  ،طير شرايفرض ثبات سا با کشاورز باشد، خانواراگر سرپرست  .فقر سقوط نکنند
 خواهد بودن« هرگز»ة نياحتمال انتخاب گز درصد 55 ا باالتري (ندرتبه»ة نيانتخاب گز

 45را  «هرگز»ر از يغ يا نهيخانوار احتمال انتخاب گز سرپرست بودنکشاورز  ،نيبنابرا
احتمال انتخاب  ،طير شرايبا فرض ثبات سا ،اگر فرد شاغل باشد. دهد كاهش مي درصد
داشتن  ،بنابراين خواهد بودن« هرگز»ة نيانتخاب گز درصد احتمال 49 و باالتر «ندرتبه»ة نيگز
 ،روو از اين دهد يکاهش م درصد 52را  «هرگز»ر از يغ يها نهيانتخاب گز احتمال شغل

اگر  .دكاهميخانوار  ييت غذايعدم امن از ميزان ،شتريببا توجه به كسب درآمد  ،داشتن شغل
احتمال با فرض ثبات ساير شرايط،  ،ابديش يلومتر افزايک کي يروستا تا بازار شهر ةفاصل

 خواهد بودن« هرگز»ة نيانتخاب گز احتمال برابر 14/2 ا باالتري «ندرتبه»ة نيانتخاب گز
 يها نهيدرصدي در احتمال انتخاب گز چهارچنين افزايش مسافتي باعث افزايش  ،بنابراين
 يان براييروستا كه شود يمسبب  وآمد رفتمشکالت  نيز ش مسافت ويافزا. شود يتر م باال

 ،نيبنابرا نکنند نيتأمخود را  يازهايفروش محصول خود دچار مشکل شوند و نتوانند ن
 .دافزاي يمخانوار  ييت غذايعدم امن بر ميزان ش مسافتيافزا

 يسطح به گرگان ييساکن مناطق روستا يهاخانوار دهد که همةحاضر نشان ميق يج تحقيتان
 نيترشيب .ندآور يم روي ييت غذايمشکل عدم امن برابردر  ييغذا ةمقابل يها راهبردمتفاوت از 

مرجح و کمتر يهااستفاده از غذا راهبرد ييغذا ةمقابل راهبرداستفادس خانوارها از  يفراوان
ابراهيم و  ،(2991) ي، احمد(2992)و همكاران  بيدآبادي يرانيج شيکه با نتا بوده، متيق ارزان

همخواني  (Mjonono et al., 2009)، و امجونونو و همكاران (Ibrahim et al., 2009) همكاران
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زان يدرآمد ساالنه، م يرهايمتغ که دهدمينشان  يبيت ترتيج مدل الجينتا همچنين،. دارد
 ريتأثسرپرست خانوار  يت شغليوضع و الت همسر، نوع شغل سرپرست خانوار،يتحص
مثبت  ريتأث يروستا تا بازار شهر ةخانوار و فاصل ياز اع ا يکي يماريب يرهايو متغ يمنف

و  (يمنف ريتأثبا ) ر سن سرپرست خانواريدو متغ ندارند ييت غذايت عدم امنيبر وضع
 ييت غذايعدم امن اب هاآناما جهت عالمت  ،اند نشده دار يمعن( مثبت ريتأثبا )ت منزل يمالک

 است،« خانوار ةدرآمد ساالن» از عوامل مهم يکي ،دست آمدهبه جيطبق نتا .دارد يهمخوان
 ييت غذايعدم امن ،خانوار يها نهيهز شتريب نيتأمش درآمد ساالنه و يبا افزا که يا گونهبه

سطح ش يبا افزا كه دهد يمالت همسر نشان يسطح تحصر يمتغج ينتا .ابدي يمکاهش 
ن يا آن ممكن استل يدل نابدي يمکاهش  ييت غذايسطح عدم امن ،پلميالت از مقطع ديتحص

کسب کرد و  شتريو با درآمد ب ترشغل مناسب توان يمالت يش تحصيبا افزا باشد که
از ميزان  توان، ميجهيدر نتو بود  ترموفقمنزل  يها نهيهزمخارج و  تيريمددر  ،نيهمچن
سرپرست خانوار  يت شغلير وضعيمتغج ينتا ،نيهمچن .كاستخانوار  ييت غذايعدم امن
ر يمتغ نهدكا يم ييت غذايعدم امناز ميزان که شاغل بودن سرپرست خانوار  دهد يمنشان 

عدم  ،باشد سرپرست خانوار کشاورزاگر  که دهد يمنشان ز ين نوع شغل سرپرست خانوار
ا ب ،مار شوديخانوار ب ياز اع ا يکياگر  ،نيهمچن نابدي يمکاهش خانوار  ييت غذايامن

خود  ياساس يازهاين نيتأمخانوار در  كه در پي آن دارو و درمان يها نهيهزصرف  توجه به
ج ينتا سرانجام،. ابدي يمش يخانوار افزا ييت غذايسطح عدم امن ،دچار مشکل خواهد شد

شتر بودن فاصله و به وجود آمدن يکه با ب دهد يمنشان  يروستا تا بازار شهر ةفاصل
 يبرا يبه بازار شهر ييروستا يخانوارها يدسترس ،مربوط يها نهيهزو  وآمد رفتمشکالت 

 ييت غذايعدم امن ،جهيدر نت و ا فروش محصوالت خود محدود خواهد شدياز و ين نيتأم
  .ابدي يمش يافزا

 :شوديارائه م بدين شرح ييشنهادهاي، پة حاضرج مطالعيبر اساس نتا
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مهم از عوامل  خانوارها يو شغل يت درآمديبهبود وضع دست آمده،بهج يطبق نتا -2
ن شتر مسئواليد و توجه بيکأت رو،استن از اين ييت غذايت امنيبر بهبود وضعتأثيرگذار 

 ند باشديار راهگشا و مفين راستا بسيتواند در ا يم ين عامل اقتصاديبر ا

تواند  يخانوارها م يش سطح بهداشت و سالمتيافزا براي الزم امکانات سازيفراهم -2
ازمند ين البتهکه  ،ن منطقه شوديدر ا ييت غذايعدم امنميزان باعث کاهش 

 يو اجتماع يز اقدامات فرهنگيبهداشت و ن ةنيمناسب در زم يها يگذار استيس
 .در همين ارتباط استنمناسب 

خانوارها از  وآمد رفت يبرا يعموم ةيل نقليجاد وسايو ا يارتباط يها جادهبا احداث  -9
ت يسطح عدم امن توان يم ،کاسته شده ييروستا يخانوارها هاينهيهز ، ازروستا به شهر

 بخشيدن وخانوارها را بهبود  ييغذا
ي مردم در سطح ييت غذايت امنيوضع يبررس يدر راستا يقاتين تحقيانجام چن -4

 بتوان نمايد تا از اين رهگذر،گوناگون ضروري ميشتر از مناطق يو شناخت ب ترگسترده
بهبود و  راستايدر مرتبط،  يدولت يها سازمان سوياز  با شناسايي خانوارهاي فقير

 .گام برداشتخانوارها  ييت غذايش امنيافزا

1. food security 
2. measurement issue 
3. individuals calorie intake method 
4. household calorie intake method 
5. diet diversity intake method 
6. Coping Strategies Index (CSI) 
7. ordered logit model                      
8. Multinomial logit 
9. Odd ratio  
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، ييت غرذا ير ت امنيدر بررآورد وضرع  ( CSI)مقابله  يکاربرد استراتژ ،(2991) نهيک، سي ياحمد
. يارشيد اقتصياد کشياورز    يکارشناسي  ةنامي  انيپا. کتول آباد يعلشهرستان  يمورد ةمطالع
 .گرگان يعيو منابع طب ي، دانشگاه علوم کشاورزيت کشاورزيريمد سدانشکد: گرگان

مقابليه   يکياربرد اسيتراتژ  » ،(2992) نيامتي ، رييجيوال  و نيلي ، عيجانيدر نرهاد، فيآبادديب يرانيش
(CSI )و  يدانشيگاه عليوم کشياورز    ين کارکنان خدماتيب ييت غذايت امنيدر برآورد وضع

و منراب    يدانشگاه علرو  کشراورز   يداخل يقاتيگزارش طرح تحق. «گرگان يعيمنابع طب
 .22-21 ص، ص92 -5-419 سشمار ،گرگان يعيطب

ت ير ت عرد  امن يمقابله در وضرع  يهايبر انتخاب استراتژ مؤثرعوامل ، (2992)ده محدثه ي، سيائيض
. يارشيد اقتصياد کشياورز    يکارشناس ةنام انيپا .گرگان ييمناطق روستا يمورد ةمطالع: ييغذا

 .گرگان يعيو منابع طب ي، دانشگاه علوم کشاورزيت کشاورزيريمد سدانشکد: گرگان
: تهيران . يشيم يد ابريي حم ترجمية  .(جلد دو ) يسنجاقتصاد يمبان، (2991)، دامودار يگجرات
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